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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

10/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. augusztus 19-én 17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 
 
Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
Az ülés vezetője:    Hajnis Ferenc polgármester 
 
Jelen vannak:     Hajnis Ferenc           polgármester  
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Meghívottként jelen van: Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő legyen. 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat: 
Dudás Gergely alpolgármester: 7. napirendként vegyük föl az „Egyebek”napirendet; 
Hajnis Ferenc polgármester: a 6. napirendet tárgyaljuk meg az 1. napirenddel együtt, mert érinti a költségvetést, 
ezen kívül a zárt ülést érintően érkezett még egy önkormányzati segély iránti kérelem, javaslom a 
megtárgyalását. 
 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  

Napirend előtt 
• Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. A szociális étkeztetési térítési díj módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Torma Andrea jegyző 
 
4. Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva – 

közbeszerzési eljárás megindítása, közbeszerzési dokumentációk elfogadása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Tolmács község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása - közbeszerzési eljárás megindítása, közbeszerzési dokumentációk 
elfogadása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
  
6. Kölcsön nyújtása a tolmácsi Római Katolikus Plébánia részére 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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7. Egyebek 
 
 
Napirend előtti tájékoztatás 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Volt már arról szó, hogy kiszélesítjük a hűtőház felé vezető utat abban az esetben, ha egy újabb cég is oda akar 
települni. Láttátok az anyagban, kiküldtük a levelet, hogy ide szeretne települni az AK-S Kft., ezért aktuálissá 
vált az út megszélesítése, egyenlőre csak kövekkel. Ennek fedezete a költségvetésben szerepel. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Itt azt írták, hogy a vízelvezető árkot is meg kell csinálni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt ők megcsinálják, igen!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen! Ezt leírták! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Börzsöny Kontakt Kft. által bérelt irodát visszavettük, a bérlő visszaadta, és a bérlő kérésére eltekintettünk az 
1 hónapos felmondási időtől. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mi lesz a sorsa? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Majd a HACS – amit létrehoztunk – székhelye és irodája lesz. De ki tudja, hogy mi lesz jövőre? Majd elválik. Én 
ennyit szerettem volna elmondani napirend előtt. Van-e kérdés? 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 
6. Napirend Kölcsön nyújtása a tolmácsi Római Katolikus Plébánia részére 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztett költségvetés módosításhoz?  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hogy kalkuláltátok ki, hogy 2 millió Ft-tal több lesz az iparűzési adó? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Várhatóan több lesz, mint két millió, a jelenlegi számok alapján ennyit biztonsággal be lehet a költségvetésbe. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hála a jó Istennek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha már van plusz pénzünk, akkor mondom a javaslataimat! Emlékeztek rá, hogy a sportolók és a polgárőrök 
pénzt kértek májusban a beszámolójukkor. Szerintem támogassuk őket! A másik javaslatom az, hogy adjunk 
beiskolázási segélyt a lakosság részére az óvodás és iskolás gyermeket nevelő családoknak. Szerintem belefér a 
költségvetésbe. Megvolt az alapítvány sátor pályázatának az ellenőrzése, és az a megelőlegezett összeg is vissza 
jön. Úgy gondolom, hogy az óvodásoktól a középiskolásokig adjunk beiskolázási segélyt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az óvodások máskor is kaptak. 1.000 Ft-ot adtunk. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Én 500.000 Ft-ot gondoltam erre fordítani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt én az „Egyebek”-ben gondoltam mondani! Még gondoltam szociális fa segélyre is. Határozzunk meg egy 
összeget, ha már az illető meghozatta a fáját, akkor kifizetjük. Ezt azért gondoltam, hogy most augusztus van, és 
már szeptembertől lehet fűteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amit bérbe adtunk önkormányzati területet, azért 5 m3 tűzifát kapunk, amit szétoszthatunk, így szól a 
megállapodásunk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Arról a területről van szó, ami az Erdőkémia alatt van, és le van pakolva az a sok fa? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. És a terület használatáért tüzifát kapunk, amit szét lehet osztani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor jó! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Elég az 5 m3? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem igen.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Erre szokott lenni támogatás is nem? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
De igen, majd decemberben. Jó az, hogy adnak, csak a szállítási költség a miénk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csak az késő! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az óvoda, iskola épület felújítási pályázatánál olvastam, hogy mik lesznek felújítva. Belül is lesz módosítás? 
Csak azért kérdezem, mert az óvodába a kisirodát egy függöny választja el a foglalkoztató teremtől, és ott a 
zajban nem lehet dolgozni. Oda javaslok egy gipszkarton falat, vagy egy harmonika ajtót berakni. Nem hiszem, 
hogy nagyon drága lenne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amennyiben megnyerjük a pályázatot és munkálatok lesznek, ezt is igyekszünk megoldani.  
 
Csehek József képviselő 
Én a sportnak és a polgárőrségnek szeretnék kérni plusz támogatást! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Javaslok 50-50 ezer forint plusz támogatást megállapítani!  
 
Csehek József képviselő 
Én is így gondoltam.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én a sport plusz támogatását nem támogatom! A falunap szervezésekor megbeszéltük, hogy nem szerveznek 
keresztbe, a műsor alatt nem rendeznek meccset, és mégis rendeztek! Meg is mondtam az Elnök Úrnak, hogy 
nem fogom támogatni a plusz támogatást! Természetesen a testület megállapíthatja nekik a plusz támogatást, de 
én nem fogom támogatni. 
 
Csehek József képviselő 
Az öltözőkben lévő WC-k voltak kijelölve nyilvános WC-knek. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A fűnyírás sem tetszett nekik. A számlájukról tény és való, hogy sok pénzt leemeltek a pályázat miatt. Ez csak az 
én véleményem, hogy nem támogatom. 
 
Torma Andrea jegyző 
Javaslom, szavazzatok külön-külön a módosító javaslatokról, és utána együtt az egész költségvetés módosításról. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor tárgyaljuk most a 6. napirendet is! Az egyház már kapott 2.200.000 Ft-ot, ezt már vissza is utalták a 
számlánkra. Most ismét kérnek az elszámoláshoz – harangtorony és a Tolmács történelmi tár kiadásához – 
2.344.024 Ft-ot. 
 
Csehek József képviselő 
December 31-ig vissza is fizetik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát, ebbe nem vagyok biztos, látva, hogy mennyire elhúzódnak most a pályázati kifizetések!  
 
Torma Andrea jegyző 
Akkor mi legyen a kölcsön visszafizetésének végső határideje? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem március 31. 
Van-e még valakinek módosítási javaslata? 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
az egyháznak legkésőbb 2015. március 31-ig 2.344.024 Ft kölcsönt nyújtsunk pályázati támogatás 
megelőlegezésére, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

68/2014. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tolmácsi Római Katolikus 
Plébánia (továbbiakban: tolmácsi Plébánia) (2657 Tolmács, Kovács Géza tér 15.) 
részére a „Tolmácsi Hagyományok megőrzése” megnevezésű fejlesztés 
megvalósításához a támogatási összeg megelőlegezésére 2.344.024 Ft kamatmentes, 
támogatást megelőlegező kölcsönt nyújt. A támogatás a szerződés aláírását követően 
azonnal, egy összegben kerül utalásra. 
A kölcsön végső lejárata 2015. március 31. 
A kölcsön biztosítékaként szolgál a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 231/1306/56/11/2013. iktatószámú 
határozata, mely a tolmácsi Plébánia, mint támogatott részére a fejlesztés megvalósítása 
tárgyában 4.866.800 Ft támogatás megítélésére vonatkozik. 
A kamatmentes kölcsön feltétele, hogy a tolmácsi Plébánia kötelezettséget vállal a 
felvételre kerülő támogatást megelőlegező kölcsön visszafizetésére legkésőbb a 
támogatási összeg megérkezését követően 5 munkanapon belül, de legkésőbb a kölcsön 
végső lejáratának napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást megelőlegező 
kölcsönre vonatkozóan, e határozattal összhangban álló kölcsönszerződést a tolmácsi 
Római Katolikus Plébánia képviselőjével megkösse, és a kölcsön összegét a kiadások 
felmerülésének ütemében átutalja a tolmácsi Plébánia bankszámlájára. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:    polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm szépen az egyház nevében! És akkor menjünk sorba a többi módosítási javaslaton!  
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki támogatja a Sportegyesület részére nyújtandó éves támogatás plusz 50.000 
Ft-tal történő megemelését! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatja a 2014. évi költségvetés 
azon módosítását, miszerint a Sportegyesület részére nyújtandó éves működési támogatás 50.000 Ft-tal emelésre 
kerüljön. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki támogatja a Polgárőr Egyesület részére nyújtandó éves támogatás plusz 
50.000 Ft-tal történő megemelését! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a 2014. évi költségvetés 
azon módosítását, miszerint a Polgárőr Egyesület részére nyújtandó éves működési támogatás 50.000 Ft-tal 
emelésre kerüljön. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki támogatja, hogy a 2014. évi költségvetésben 500.000 Ft kiadás 
előirányzásra kerüljön beiskolázási segély nyújtására! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a 2014. évi költségvetés 
azon módosítását, miszerint a költségvetési kiadási előirányzat (ellátottak pénzbeli juttatásai) 500.000 Ft-tal 
megemelésre kerüljön beiskolázási segély fizetése céljára. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valamennyi módosító javaslat elfogadásra került. Kérem, hogy aki az imént elfogadott módosításokkal együtt 
elfogadja az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VIII.21.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Torma Andrea jegyző 
Most el kellene dönteni, hogy konkrétan mennyi iskolakezdési támogatást fizet az önkormányzat 
gyermekenként. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hány gyerek van? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudjuk pontosan. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az óvodások 25-en vannak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Adunk 1.000 Ft-ot az óvodásoknak, akkor az 25.000 Ft. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez a javaslat itt hangzott el, most lett elfogadva, nem készültünk fel a gyereklétszámból, de megközelítőleg 50 
általános és 50 középiskolással lehet számolni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt javaslom, hogy az általános iskolások kapjanak 2.000 Ft-ot, a középiskolások pedig 3.000 Ft-ot. Akkor az 
összesen mennyi kiadást jelent?  
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Akkor az körülbelül 275.000 Ft. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor legyen 3 és 4 ezer? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Legyen 3 és 4 ezer! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Legyen! 
 
Torma Andrea jegyző 
Meg lehet emelni az óvodásokét is 2.000 Ft-ra. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó! Legyen az is megemelve! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor most ott tartunk, hogy az óvodásoknak 2.000 Ft, 8. osztályig 3.000 Ft, a középiskolásoknak 4.000 Ft 
támogatást adunk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mennyi ez összesen? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Körülbelül 400.000 Ft. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
az elhangzottak szerint iskolakezdési támogatást nyújtsunk az óvodás, és iskolás gyermekeknek, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

69/2014. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvodáztatással és 
iskoláztatással kapcsolatos kiadások enyhítésére önkormányzati támogatást nyújt 
valamennyi tolmácsi, a 2014/2015. nevelési -, illetve tanévben óvodás és általános-, 
vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermeket nevelő szülő részére az alábbiak 
szerint: 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére beiskolázási segély címen 
előirányzott összeg felhasználását a következők szerint határozza meg: 

A Tolmács községben lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Tolmács településen 
tartózkodó:  

− Óvodás gyermeket nevelő szülő gyermekenként egyszeri 2.000 Ft; 
− az általános iskolai oktatásban (1-8. évfolyamon) részt vevő tanulót nevelő 

szülő gyermekenként egyszeri 3.000 Ft; 
− szak-és középiskola nappali tagozatos oktatásban (9-12. évfolyamon) részt 

vevő tanulót nevelő szülő gyermekenként egyszeri 4.000 Ft 
beiskolázási segélyben részesül.  
A szak- és középiskolai oktatásban tanulók után a beiskolázási segély a tanulói 
jogviszonyt igazoló iskolai igazolás alapján kerülhet kifizetésre. 
 
Határidő:   2014. október 31.  
Felelős:     jegyző 

2. Napirend   A szociális étkeztetési térítési díj módosítása 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e az előterjesztéshez kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jól értelmezem, hogy a fizetendő díj nem változik, csak a mi hozzájárulásunk? 
 
Torma Andrea jegyző 
A térítési díj változik, eddig 516 Ft volt, most pedig 515 Ft lesz a kerekítési szabály miatt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Értem. 
 
Torma Andrea jegyző 
Volt egy ellenőrzésünk a kormányhivataltól, és megállapították, hogy nincs kerekítve a díj. Ez kerül most 
módosításra. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki az előterjesztettek szerint elfogadja a szociális étkeztetés térítési díjának módosításáról szóló rendeletet, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2014. (VIII.21.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális étkeztetés térítési díjának módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend   Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéssel és a javasolt személyi összetétellel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A szövegben 5 fő van írva, felsorolva pedig 4 fő van és 3 póttag. 
 
Torma Andrea jegyző 
Amikor az anyag kiment még nem volt meg az 5. fő, de azóta kiegészítve ismét kiküldtük a végleges javaslatot. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Értem, akkor ezért nem értettem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát a bizottság tagjai: Tálasné Szombati Erika, Balázsné Juhász Andrea, Bornemisza Sándorné, Féja Zsolt, 
Jakus Szilvia. A póttagok pedig: Bíró Eszter, Spányik Istvánné, Saliga Nikolett. 
Az első előterjesztésben még Dósáné szerepelt póttagként, de ő nem vállalta. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A többiek elvállalták? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, vállalták. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
módosított előterjesztésben megnevezett személyi összetételű Helyi Választási Bizottság létrehozását, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

70/2014. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve.) 23.§-a alapján a helyi választási 
bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint megválasztja. 
 
A helyi választási bizottság tagjai: 
Balázsné Juhász Andrea Tolmács, Szurdok u. 7. 
Bornemisza Sándorné Tolmács, Zarándok út 9. 
Féja Zsolt Tolmács, Füvellő u. 43. 
Jakus Szilvia Tolmács, Zarándok út 19. 
Tálasné Szombati Erika  Tolmács, Szent Lőrinc út 16. 

Póttagok:  
Bíró Eszter  Tolmács, Béke utca 38. 
Spányik Istvánné Tolmács, Szabadság u. 5. 
Saliga Nikolett Tolmács, Béke u. 31. 
 
A helyi választási bizottság választott tagjainak megbízatása a Ve. 33.§ (3) bekezdés a) 
pontja alapján a következő általános választásra megválasztott helyi választási bizottság 
alakuló üléséig tart. 
 

Határidő: azonnal, a következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választására létrehozott választási bizottság alakuló üléséig. 

Felelős:    jegyző 
 

 
 
4. Napirend   Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva  

– közbeszerzési eljárás megindítása, közbeszerzési dokumentációk elfogadása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előző közbeszerzésünk érvénytelen volt, mert nem érkezett ajánlat. Most újabb három cégnek kell 
megküldenünk a közbeszerzéshez tartozó anyagokat. Akiknek kimenne a felhívás: ROof-System Tetőszigetelő 
és Építőipari Kft. Szekszárd, Gemenc Ablak Műanyag Nyílászáró Gyártó Kft. Kölesd, Pentéra Kft. szintén 
Szekszárd. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hú de messze vannak! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez egy komplett beruházás, még a padlástér, mennyezet is, minden szigetelést kap. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
a közbeszerzést újra elindítsuk az előterjesztett közbeszerzési anyag szerint, és a módosított határozati 
javaslatban felsorolt cégeket keressük meg ajánlattételre, és elfogadja a módosított határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

71/2014. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti 
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közbeszerzési eljárást indít a Tolmács Község Önkormányzat gondozásában álló iskola- 
és óvoda épület energetikai beruházása keretében hőszigetelés, nyílászáró-csere, 
fűtéskorszerűsítés, napkollektor rendszer kivitelezése tárgyában, az előterjesztett 
közbeszerzési dokumentáció (közbeszerzési ajánlati felhívás és mellékletei, műszaki 
tartalom: tervrajzok, műszaki leírások, árazatlan költségkiírások szakáganként) tartalma 
szerint. 
A képviselő-testület az ajánlattételre történő felhívásra a következő 3 potenciális 
ajánlattevőt jelöli ki, illetve hívja fel ajánlattételre: 

• ROof-System Tetőszigetelő és Építőipari Kft. 
          7100 Szekszárd, Dienes Valéria u. 8. 4/13. 

• Gemenc Ablak Műanyag Nyílászáró Gyártó Kft. 
                 7052 Kölesd, Laposrét u. 1. 

• Pentéra Kft. 
                 7100 Szekszárd, Illyés Gyula u. 4. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület által 
elfogadott teljes közbeszerzési ajánlati dokumentációt (ajánlati felhívást, valamint 
annak mellékleteit) a megnevezett 3 ajánlattevő részére elektronikus úton küldje meg. 
A képviselő-testület a „Tolmács Község Önkormányzat gondozásában álló iskola- és 
óvoda épület energetikai beruházása keretében hőszigetelés, nyílászáró-csere, 
fűtéskorszerűsítés, napkollektor rendszer kivitelezése” tárgyában lefolytatásra kerülő 
közbeszerzési eljárás során beérkező ajánlatok elbírálására a Kbt. 22.§ (4) bekezdése 
alapján szakértelemmel rendelkező 5 fős bírálóbizottságot hoz létre a következő 
szakértelemmel rendelkező személyi összetételben: 

- közbeszerzési szakértelemmel rendelkező: Máté Béla, 
- jogi szakértelemmel rendelkező: dr. Horváth Zsolt, 
- pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Farkas Norbert, 
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: Nagy Balázs, 

Huszár Attila. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Tolmács Község 
Önkormányzat gondozásában álló iskola- és óvoda épület energetikai beruházása 
keretében hőszigetelés, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés, napkollektor rendszer 
kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
5. Napirend     Tolmács község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása - közbeszerzési eljárás megindítása, 
közbeszerzési dokumentációk elfogadása 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kiküldött közbeszerzési anyaghoz képest a következő kérdések merültek még fel: benne legyen-e az éves 
szinten legalább egyszeri kötelező szippantás, tehát hogy évente legalább egyszer minden háznál szippantatni 
kell. Mi úgy beszéltük, hogy ahol egyedül él valaki, ott évi egy, ahol egytől többen élnek, ott évi kettő szippantás 
lehetne a kötelező. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Lehet, hogy most egyedül él valaki, de a szennyvíztárolója 20 m3-es, és az nem biztos, hogy egy év alatt 
megtelik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mosógépek elég sok vizet fogyasztanak. Egy évben egyszer legalább kell szippantani mindenkinek, úgy 
gondolom. Ne mondja senki, hogy nem! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én az interneten néztem egy házi szikkasztós megoldást, 300.000 Ft-ba kerül. Kétmedencés megoldás, és 
elszivárogtatással működik. Mindenki magának üzemeltetheti. Komoly berendezés európai uniós szabvánnyal 
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védett, a Németeknél, de a legtöbb Szlovákiában van. Az a lényege, hogy elszikkassza a szennyvizet. Egyébként 
előbb vagy utóbb mindenkinek kell szippantatni, mert feltelítődik a lerakódott iszappal! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ki fogja azt figyelni, hogy a faluban ki hányszor szippantat? A jegyzőnek van erre kapacitása? Vagy bárkinek? 
Mi alapján fogsz bírságolni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Számla alapján! Hozzám például kéthavonta jár a szippantós. Tudjatok róla, hogy az önkormányzatot már 
feljelentették, hogy még nem szabályoztuk a szennyvízszippantást! A vízügyi felügyelőségtől voltak kinn 
ellenőrizni, és azt javasolta a revizor, hogy büntessük meg azokat, akik nem szippantatják a szennyvizet. Én 
mondtam neki, hogy járjunk már a földön! Falun vagyunk, a családok 95%-át meg lehetne büntetni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Meg lehet büntetni, majd ha lesz 4 millió forintom, hogy elköltözhessek a faluból! Ha megbüntetjük az 
embereket, előbb-utóbb el kell költöznünk a faluból! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt akkor lehetne alkalmazni, ha elkészülne a szennyvízcsatorna hálózat, és ha nem köt rá valaki, akkor ebben az 
esetben lehetne szigorúan büntetni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezzel így egyetértek! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Csatorna ügyben nem lehet hallani valami pályázati lehetőségről? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem igazán. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A környéken kinek nincs még szennyvízcsatornája? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nézsának. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Valahova azt is be kellene írnunk, hogy az ürítés a legközelebbi szennyvíztelepen történjen! 
 
Torma Andrea jegyző 
A környezetvédelmi hatóság fogja kijelölni, hogy melyik telepre történjen az ürítés. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nagyon nem lesz mindegy, hogy Gödöllőre vagy Székesfehérvárra kell elszállítani! Kérjük, hogy a legközelebbi 
legyen! 
 
Torma Andrea jegyző 
A kiküldött anyaghoz képest annyi változást javasolnánk, hogy az 5. oldalon, az elszállítandó mennyiséget 
határozzuk meg, ahol most 1000 m3/év, valamint 320 db lakossági, és 12 nem lakossági ingatlan szerepel, + - 
20% eltérést tüntettünk fel, és ezt javasoljuk felvinni + - 30 %-ra, mert elég nehéz ezt előre meghatározni. Ezen 
kívül akkor el kellene dönteni, hogy szerepeljen-e benne az évi egyszeri kötelező szippantás, valamint hogy a 
szerződéskötésre az összegzést követő 30. napon, tehát a jogszabály adta legkésőbbi napon kerüljön sor,  mert pl. 
a rendelet alkotáshoz meg kell várni, amíg a hatóság kijelöli, hogy melyik telepre kell elhelyezni a szennyvizet.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És mi lenne, ha egységesítenénk, hogy minden háztartásban évente egy szippantás a kötelező, amit igazolnia 
kell. Akinek szükséges, szippantathat többet is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, legalább egyszer legyen kötelező. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, minimum egyszer. 
 
Csehek József képviselő 
Legyen úgy! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ki fogja azt nyomon követni, hogy hol hányan vannak bejelentkezve? Jelentkeznek össze-vissza az emberek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor ne is ragozzuk tovább, nem kötjük főhöz, egységesen minden ingatlannál évi egyszer kötelező a 
szippantás. 
 
Torma Andrea jegyző 
A kiküldött anyaghoz képest, ami egy tervezet, munkaanyag, a határidőket is módosítani kell, mert abban még 
egy augusztusi időpont van, mint kiküldési időpont, amit nem fogunk tudni tartani. Tehát a határidőket későbbre 
fogjuk meghatározni. Javaslom, hogy a képviselő-testület az időpontok meghatározására hatalmazza fel a 
polgármestert. 
Ezen kívül fontos kérdés még, hogy fel kell állítanunk egy közbeszerzési bíráló bizottságot, ennek személyi az 
összetételéről is dönteni kell. A javaslatunk szerint Pénzes Klári lenne a pénzügyes, a Kósa Mónika – akivel 
eddig is dolgoztunk - a közbeszerzéses szakember, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
személy Hajdú Diána környezetvédelmi szakember lenne, Bánk tekintetében évek óta dolgozunk együtt vele, Ő 
a környezetvédelmi megbízottunk, csak jókat tudok róla mondani. Az előterjesztett anyagban jogi 
szakemberként Dr. Dobsonyi László ügyvéd Úr szerepel, de időközben egyeztettem a Kósa Mónikával, és abban 
maradtunk, hogy ha előzetesen véleményeztetjük a vállalkozási szerződést egy jogásszal, akkor a bíráló 
bizottságba már nem fontos jogi végzettségű szakember, mert a közbeszerzés jogi részét el tudja látni. A 
Dobsonyi Úrral a vállalkozási szerződést leegyeztetjük, amennyiben ezt a testület így elfogadja. Tehát akkor ez a 
három fő lenne a szakértői bíráló bizottság. Két olyan céget tudtunk felkutatni, aki érdemlegesen megkereshető 
ajánlattételre, mert végez ilyen tevékenységet a környéken. A Hajdú Diánát kértem meg, hogy mondjon nekünk 
még legalább egy ilyen tevékenységet végző céget, akit meg tudnánk keresni, mint lehetséges szállítót. Sajnos a  
környezetvédelmi, vízügyi hatóságtól nem igazán kapunk választ arra a megkeresésünkre hogy adjon nekünk 
tájékoztatást, hogy kik azok a cégek, akik a környékben ilyen feladatot jogszerűen, engedéllyel ellátnak. Így a 
határozati javaslatban szereplő cégeket javasoljuk megkeresni. Ezen kívül a környezetvédelmi szakember még 
azt észrevételezte, hogy az anyagban a műszaki alkalmassági feltételek között szerepel az ISO 14001 minősítés, 
ami csak igazán nagy cégeknek van, és ezzel esetleg a kisebb cégek, vállalkozások eleve kizárásra kerülnek a 
közbeszerzésből, mert nem felelnek meg ennek. Esetleg eldöntendő, hogy ez kikerüljön-e az alkalmassági 
feltételek közül. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát a lényeg az, hogy legalább három cégnek ki kell küldeni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én azt gondolom, hogy ki lehet többnek is küldeni, maximum nem tudnak olyan árajánlatot adni, ami nekünk 
kedvező. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Menjünk sorba, hogy mire kell szavaznunk, mit módosítunk! 
 
Torma Andrea jegyző 
Kell egy határozatot hozni, amiben szerepelnek a cégek, akiknek kiküldjük a közbeszerzési dokumentációt, 
illetve benne van a három fős bizottság, mert akkor a bíráló bizottságból a Dobsonyi Ügyvéd Urat kihagyjuk, és 
még a közbeszerzés megindítása előtt véleményeztetjük vele a szerződést, és ha van módosítási javaslata, 
aszerint átdolgozva fogjuk kiküldeni a közbeszerzési felhívást. Dönteni kell arról, hogy beépítésre kerüljön-e az 
évi egyszeri kötelező szippantás, a mennyiségi eltérés + - 30%-ban kerül megállapításra, és hogy a 
szerződéskötés határideje a közbeszerzési összegzést követő 30. nap. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Bojasz Zoltán tolmácsi lakosnak is van ilyen végzettsége, úgy tudom, Ő is környezetvédelmi szakon végzett. Őt 
nem akarjuk bevenni a bizottságba? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, környezetvédelmi mérnök. Én is gondoltam rá. 



Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  10/2014.(VIII.19.) jegyzőkönyv 

 12

Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Régebben másodállásban foglalkozott is vele. 
 
Torma Andrea jegyző 
A Diát most már nem szeretném visszamondani, mert kértem a véleményét az anyagról, és meg is egyeztünk, 
hogy mennyiért végzi a munkát. A jogszabály szerint elég, ha egy szakértelemmel rendelkező tag van a 
bizottságban, de ettől függetlenül lehet kettő is, ha úgy dönt a testület, bevonható. Jó lett volna, ha előbb 
eszünkbe jut. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt hittem, hogy nem dolgozott a szakmájában.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De, dolgozott, és még cége is volt. Legközelebb, ha ilyen lesz, beszéljünk vele. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Javaslom, hogy az ISO minősítést vegyük ki a műszaki alkalmassági feltételek közül, hiszen két kisebb céget 
is szeretnénk megkeresni, ne zárjuk ki ez miatt ezeket a cégeket, kapjunk minél több ajánlatot. 
Tehát, mindenki érti, hogy mik a módosítások? 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, 
Tolmács község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása tárgyában előterjesztett közbeszerzési dokumentációt és határozati 
javaslatot, azokkal a módosításokkal, amiket az imént a jegyző asszony összefoglalt, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

72/2014. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (7) bekezdés a) pontja 
szerinti közbeszerzési eljárást indít a Tolmács község közigazgatási területén a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatás ellátása tárgyában, az előterjesztett közbeszerzési dokumentáció 
(közbeszerzési ajánlati felhívás és mellékletei) tartalma szerint, az alábbi 
módosításokkal, illetve kiegészítésekkel: 

− az ajánlattételi dokumentáció részét képező eljárást megindító felhívás 5. oldal, 
(II.2.1. pont Teljes mennyiség vagy érték) 3. bekezdésében az elszállítandó 
települési folyékony hulladék mennyisége + - 30 % eltéréssel kerül 
meghatározásra, 

− az ajánlattételi felhívásra beépítésre kerül az ingatlanonkénti évi egyszeri 
kötelező szennyvíz-ürítés, 

− a közbeszerzés nyertes ajánlattevőjével történő szerződéskötés határideje a 
közbeszerzési összegzést követő 30. nap, 

− ajánlattételi dokumentáció részét képező eljárást megindító felhívás (III.2.3. 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) műszaki alkalmassági feltételei között 
az ISO 14001 környezetirányítási tanúsítvánnyal, illetve az azzal egyenértékű 
tanúsítvánnyal vagy bizonyítékkal való rendelkezés, mint alkalmassági feltétel 
nem kerül előírásra, azaz az M/4 pont törlésre kerül, 

− a közbeszerzési dokumentáció részét képező közszolgáltatási szerződés Dr. 
Dobsonyi László ügyvéddel való véleményeztetést követően, a jogi vélemény 
alapján, az esetleges módosítási javaslatok szerinti módosítást követően kerül 
kiküldésre a közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció részeként.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzés során 
alkalmazandó határidőket (pl. ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja, 
ajánlattételi határidő, stb.) az e határozat szerint elkészített végleges közbeszerzési 
dokumentáció elkészültének és a közbeszerzési eljárás megindíthatóságának 
függvényében meghatározza. 
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A képviselő-testület az ajánlattételre történő felhívásra a következő 4 potenciális 
ajánlattevőt jelöli ki, illetve hívja fel ajánlattételre: 

• Tátra Szipi Bt. 
2151 Fót, Attila utca 51. 

• DMRV Zrt. 
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. 

• FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 
1186 Budapest, Ipacsfa utca 19. 

• Huszti László 
3078 Bátonyterenye, József Attila út 1/A. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület által 
elfogadott, és e határozat szerint módosított teljes közbeszerzési ajánlati dokumentációt 
(ajánlati felhívást, valamint annak mellékleteit) a megnevezett 4 ajánlattevő részére 
elektronikus úton küldje meg. 
 
A képviselő-testület a „Tolmács község közigazgatási területén a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás 
ellátása” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás során beérkező ajánlatok 
elbírálására a Kbt. 22.§ (4) bekezdése alapján szakértelemmel rendelkező 3 fős 
bírálóbizottságot hoz létre a következő szakértelemmel rendelkező személyi 
összetételben: 

- Jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező: Kósa Mónika, 
- pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Pénzes Klára, 
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: Hajdú Diána 

(ENVIROMENT BT.). 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Tolmács község 
közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend     Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Alpolgármester úr kérte, hogy 7. napirendként vegyük fel az „Egyebek”-et. Át is adom a szót. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A szociális tüzifát szerettem volna felhozni, de azt megbeszéltük a költségvetésnél. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kérdeznék, mint sportelnökségi tag. A „ketrec” kulcsa kinél van, és hogy lehet bejutni? Csak egy kulcs van? 
 
Csehek József képviselő 
Egy kulcs van a Mezei Patriknál. Valakinek kell érte a vállalni a felelősséget. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tegyük már a többiek számára is elérhetővé az elérhetőségét! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Miért van a Patriknál a kulcs? 
 
Csehek József képviselő 
Mert azt mondta, hogy megbeszélte veled. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt mondtam, hogy hétfőnként bemehetnek, és Te nyitod és csukod a pályát, úgy mint a csarnokot! 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Néztem, nagyon rendbe rakták maguk után, szépen elgereblyézték. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha vállalja érte a felelősséget, tőlem maradhat így! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tegyük közzé az elérhetőségét! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyelőre más igény még nem merült föl, csak a foci. Mit szóltok ahhoz, ha azt mondjuk, hogy hétfő, szerda, 
péntek foci? Aztán ha jön másik igény, akkor még ott van a kedd, csütörtök, szombat, vasárnap. 
 
Csehek József képviselő 
Lehet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt kiplakátoljuk, hogy 17-20 óra közötti időben lehet használni, és mindenki tudni fogja. Józsi, Te leszel a 
felelőse! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én a két kisfiammal mentem volna focizni egy kicsit! Ha ki lesz írva, és csak akkor lesz nyitva, én a két kicsivel 
nem tudok bemenni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Józsi a felelős, vele kell egyeztetni, hogy ki mikor szeretné használni a sportpályát! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm szépen! 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a további napirendek 
tárgyalását. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 

Csehek József 
képviselő 


